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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents:     
 
 
De fa molts anys, diversos Ajuntaments del país, com el cas de Barcelona, tenen 
incorporada la xarxa dual o separativa a les seves ordenances municipals. Per posar un 
exemple proper, la ciutat veïna de Castelldefels disposa de xarxa dual o separada en la 
major part del conjunt del clavegueram. Concretament, la xarxa de recollida d'aigües 
pluvials supera els 77 km en tot el terme municipal. 
 
Aquesta doble xarxa permetria el reaprofitament per a determinats usos d’aquestes 
aigües, reduir el treball de les depuradores, ja que només hi arribarien les aigües 
residuals, i evitar les periòdiques inundacions de la depuradora de Gavà-Viladecans quan 
hi ha pluges torrencials. És un problema denunciat ja fa quinze anys per l’Associació de 
Veïns de Gavà Mar, i  els problemes detectats per l'entitat ecologista Les Agulles-
Ecologistes en Acció, sobre la presència continuada d'aigües fecals a la Riera dels 
Canyars, d'important valor ecològic i  
que recorre Gavà Mar. 
 
Com a exemple d’aquesta política d’aigües gens sostenible, només cal recordar les 
al•legacions presentades per ERC al projecte de vianalització de la Rambla per a que, 
davant el previst canvi de tots els col•lectors, es procedís a construir una xarxa pròpia per 
a les aigües pluvials aprofitant la renovació de dels embornals; però que van ser unes 
al•legacions desestimades completament. 
 
Prec 
 
Per la qual cosa fem el següent prec 
 
Que prenguin el compromís de conduir les aigües residuals de totes les clavegueres i 
claveguerons dels barris de la ciutat cap a la planta depuradora, i no a alguna de les 
rieres del terme municipal com la de les Parets. I d'igual manera accelera el procés de 
separació d'aigües pluvials de les residuals. 
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